Gebruiksaanwijzing SUIKERSPINMACHINE
WAARSCHUWING
Gebruik alleen de door ons verstrekte suiker, schade welke veroorzaakt door het gebruik van
verkeerde suiker is voor uw eigen risico.












Plaats het motorblok op een stabiel ondergrond
Plaats de bak over het motorblok en steek de stekker in een stopcontact met randaarde.
Vul de kop van de machine met suiker tot maximaal 1 cm onder de rand … MEER SUIKER IS
ZEER GEVAARLIJK, OMDAT DE MACHINE DE SUIKERKORRELS ER DAN MET GROTE
SNELHEID AAN DE BOVENZIJDE UIT GOOIT, DIT GEEFT OOGLETSEL !
Zet de schakelaar “MAIN POWER + MOTOR” op ON.
Zet de “HEATRANGER” schakelaar op ”A”.
Zet de draaiknop “FINE TUNING” op de stand 5-6 .
De machine gaat nu suiker spinnen, laat de buitenzijde van de spinbak zich eerst goed met
gesponnen suiker vullen voordat u gaat spinnen.
Neem een stokje en beweeg deze al draaiend langs de buitenzijde van de bak
Als u stopt met spinnen “MAIN” schakelaar uit om doorbranden te voorkomen.
Als u suiker bijvult… ALTIJD DE MACHINE UITZETTEN OM ONGELUKKEN MET UW OGEN TE
VOORKOMEN.



Draai de kop nooit te leeg, anders gaat de machine roken!



Schraap de bak regelmatig leeg, om teveel suikerverlies tegen te gaan. Let op dit is
afvalsuiker.
SCHOONMAKEN : de spinbak reinigen met een mild schoonmaakmiddel of water. (suiker
lost op in water) Draai de spinkop leeg, niet te leeg, anders gaat de machine roken. De
spinkop van het motorblok niet reinigen. Verwijder de achtergebleven suiker.



Het maken van een Suikerspin:
U neemt een stokje, legt deze in de hand en tussen duim en wijsvinger met de rug van de hand
naar boven (als een drumstok). Als de suiker uit de kop wordt geslingerd verschijnt er een reep
aan de binnenrand van de bak. Onderbreek deze reep met het stokje en draai deze met duim en
wijsvinger om het stokje, terwijl u tegelijkertijd met de hele arm een ronddraaiende beweging
maakt langs de binnenrand.
Wij wensen u veel succes!

Lukt het niet? U kunt ons altijd bellen! 0541-354754 / 0613822898

